
Visada bukite atviras permainoms. Pasitikite jas. Sie-
kitejij.. Jusgalite padaryti pazangq tik pasitikrindamas ir 
pertikrindamas savo paziuras ir idejas. 

— Delias Karnegis 

KAIPTAPTILYDERIU 

Artejant X X I amziui, pasaulis isgyveno didziules 
permainas, didziuliq poslinkiq ir didziuliq galimybiq 
procesus. Vos per keletq trumpq metq mes tapome in-
dustrines visuomenes nuosmukio ir informacinio am-
ziaus atgimimo, sparcios kompiuterizacijos, biotech-
nologijos gimimo, negana to - revoliucijos zmoniq 
santykiuose liudininkais. 

Pasibaigus Saltajam karui, verslo aplinka augo dra-
matiskai sparciai. Konkurencija tapo globalesne ir ener-
gingesne. Vystosi technologijos. Verslas negali ilgiau 
ignoruoti savo klientq norq ir poreikiq. Vadovai jau ne
begali duoti neapgalvotq nurodymq ir tiketis, kad jie 
bus bes^lygiskai vykdomi. Nebegalima personalo san-
tykiq priimti kaip savaime suprantamq. Kompanijos 
jau nebegali apsieiti be nuolatinio galvojimo, kaip pa-
gerinti kokyb^. Nebegali tokia didele zmoniq kurybine 
potencija buti nepanaudota. 

Klestincios organizacijos - verslo, vyriausybines, 
pelno nesiekiancios - tures jgyvendinti gilias kulturi-
nes permainas, kad isgyventq per ateinancius metus. 
Jq zmones tures m^styti greiciau, dirbti vikriau, svajo-
ti placiau ir palaikyti vieni su kitais labai jvairiapusius 
rysius. 

Visq svarbiausia, kad sios kulturines permainos pa-
reikalaus is esmes naujo lyderio tipo, lyderio, visiskai 
nepanasaus [ bos^, kokiam dauguma is musq dirbo, 
ar kokiu kai kurie is musq galbut tapo. Praejo tie lai-
kai, kai bendrove galejo buti valdoma rimbu ir vadovo 
sprendimu. 
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Ateities lyderiai tures sukurti reali^ organizacijos 
vizij^ ir vertybiq suvokim^, kuriuo jie vadovausis. Sie 
lyderiai tures bendrauti ir motyvuoti daug efektyviau, 
nei tai dare praeities lyderiai. Jie tures nepamesti galvq 
beveik nuolatiniq permainq s^lygomis. Ir sie nauji lyde
riai pavaldziose organizacijose tures iki laso surinkti vi-
sus talentus, vis^ kurybiskum^ - pradedant zemiausiais 
jmones padaliniais ir baigiant valdytojais. 

Visq siq poslinkiq saknys siekia laikotarpj po Antro-
jo pasaulinio karo. Atrode, kad pokario metais Ameri
kos kompanijos, kad ir k^ jos bedarytq, vis tick kles-
tes. Europos ir Azijos ekonomikas panciojo zlugdantys 
karo padariniai, o besivystancios pasaulio salys dar ne-
vaidino svarbaus vaidmens ekonomikoje. Didziosios 
Amerikos kompanijos, palaikomos milziniskos darbo 
jegos rinkos ir didzios vyriausybes, visiems diktavo ŝ -
lygas. Tai nebuvo klestincios kompanijos. Realiai joms 
niekada ir nereikejo tokiomis buti. Su savo per didelem 
hierarchijom, savo nelanksciu poziuriu j darb^, laiky-
damosios „mes zinome geriausiai" pozicijos, jos yresi 
per viduriniuosius praeito amziaus desimtmecius - tur-
tingos, laimingos ir gaunancios kick jmanoma dides-
nius pelnus. 

Kokius mielus apsauginius kokonus sios kompa
nijos teike savo darbuotojams! Darbas siose sauniose 
korporacijose daugeliui zmoniq buvo darbas visam gy-
venimui - panasiai kaip valstybes tarnautojq, tik su ge-
resniu atlyginimu ir didesnemis priemokomis. 
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Priverstinis nedarbas? Ar kas kada girdejo apie zmo
niq, einanciq j darb^ su kostiumais ir suknelemis, pri-
verstinj nedarb^? Galbiit fabriko darbininkq, bet ne 
vadovaujancio personalo. Zmones daznai kalbejo apie 
„sekmes kopecias", kaip jie galetq kilti karjeros laiptais, 
viena pakopa vienu kartu, nei leciau, nei greiciau negu 
zmones, esantys auksciau ar zemiau. Dabar mes mato-
me, kad tai buvo siokio tokio pertekliaus dienos, ir ga-
liausiai jos turejo pasibaigti. 

Kol Amerika dziaugesi pokario eros vaisiais, japonai 
m^ste i priekj. Jq ekonomika buvo sugriauta, bazine in-
frastruktura suardyta, ir tai buvo tik pradzia to, k^ ja-
ponams teko patirti. Visame pasaulyje jie turejo pigios 
menkavertes produkcijos gamintojq, teikianciq klien-
tams antraruses paslaugas, jvaizdj. 

Bet po visq isk^stq sunkumq japonai buvo pasiruo-
pasimokyti is savo klaidq. Taigi jie persimaine, nu-

sisamde geriausius patarejus, kokius tik galejo rasti, to-
kius kaip dr. V. Edvardsas Demingas, statistikas, karo 
metu dirb^s Jungtiniq Valstijq Kariuomenes kokybes 
kontroles tarnyboje. 

Demingo zinia japonams: nesistenkite nukopijuoti 
painiq stambiq Amerikos korporacijq strukturq. Vietoj 
to Demingas ir kiti patare kurti nauj% japoniskos kom
panijos rusj - kompanij^, skirt^ pritraukti darbuotojus, 
gerinti kokyb?, patenkinti klientus ir, suvienijant visus 
darbuotojus, dirbti, siekti siq bendrq tikslq. 

Japonq ekonomika atgime, taciau ne per vien^ nak-
tj- Japonija tapo technologiniq inovacijq lydere, o japo-
niskq prekiq ir paslaugq kokybe staiga pakilo. Net ir 
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su siuo nemenku nauju entuziazmo proverziu Japoni-
jos firmos ne is karto pasivijo konkurentus. Daugelyje 
svarbiq pramones sriciq japonai ritosi is paskos. Neilgai 
trukus jq poziuris pradejo plisti po pasaulj - j Vokieti
ja, Skandinavij^, Tolimuosius Rytus ir isilgai Ramio-
jo vandenyno. Amerika, deja, prisidejo veliausiai. Sitas 
delsimas atsiejo brangiai. 

Letai, is pradziq labai nepastebimai, Amerikoje 
nedidelis perteklius seko. X X a. 7-8 desimt. pokario 
ekonomikos dundesys buvo pakankamai garsus, kad 
nustelbtq pavienius murmesius, bet uzuominq apie ga-
limus sunkumus radosi vis daugiau, ir sunku buvo jq 
nepastebeti. 

Nafta pabrango. Infliacija ir mokesciai pasoko. 
Konkurencija sudare jau ne tik pagyvejusi Japonija ir 
Vokietija. Daugybe kitq uzjurio saliq, buvusiq nezymiq 
taskeliq ekonominiame peizaze, staiga su naujai isga-
l^stais konkurenciniais jgudziais priartejo prie techno
loginiq aukstumq. Jau is anksciau jos buvo peremusios 
daugelj rinkq is „General Motors", „Zenit", I B M , „Ko-
dak" ir kitq snaudzianciq didziqjq korporacijq. 

X X a. 9 desimt. vid. daresi sunku sulaikyti proble-
mq gausejim%. Nekilnojamasis turtas patyre nuosmukj. 
Korporacijq skolos ir nacionalinis deficitas issipute. Bir-
zoje pradejo detis ypatingi dalykai. Grauzianti recesija, 
apemusi pirmuosius paskutiniojo desimtmecio metus, 
kart^ ir visiems laikams parode, kaip smarkiai pasaulis 
pasikeite. 

Zmonems, uzkluptiems to meto, atrode, kad visos 
sios permainos vyksta krumpliaraciq sukimosi greiciu. 
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Jei kompanijos nesusijunge ar nebuvo nupirktos korpo
racijq, jos suiro arba paniro j ledinius bankroto teismq 
vandenis. Prasidejo prastovos. Zmones buvo atleidzia-
mi is darbo. Pokyciai buvo ziaurus. Staigus. Ir daugiau 
jau nebeatrode viskas kaip pro rozinius akinius. Profesi-
onalai ir administratoriai, visi baltarankiai tarnautojai, 
akis i akj susidur^ su siaurejanciomis perspektyvomis, 
nezinojo, kaip turetq elgtis. 

Galima numanyti, kaip tokio masto ir tokiu tempu 
vykstantys pokyciai paveike zmoniq poziurj j juos pa-
cius ir j jq karjer^. Per visus ekonomikos sluoksnius nu-
vilnijo beprecedente nepasitenkinimo ir baimes banga. 

Kai kurie zmones pasikliove technologijomis, jsi-
vaizduodami, kad pasaulis paprasciausiai gali surasti 
savo keli^, isvesiantj is dabartines padeties. Supranta-
ma, kad technologijos gali prie to prisideti. 

„As galiu nueiti j savo biur^ Niujorke ir pasinaudoti 
lygiai tokiais paciais duomenimis ir tiksliai tuo paciu 
metu kaip ir kas nors Japonijoje, - sake Tomas A . Saun-
dersas I I I , pagrindinis partneris privaciame prekybos 
banke „Saunders Karp & Company". - Mus jungia ta 
pati duomenq sistema dvidesimt keturias valandas per 
par^. Visame pasaulyje zmones sujungti komunikaci-
niais tinklais, kurie yra kur kas jmantresni nei mato-
niieji rysiai. Vyriausybes nesuvaldo kapitalo ir valiutq 
rinkq. Ir man nereikia laikrasciq, kad suzinociau k^ 
nors apie bet kuri^ is siq rinkq." 

"Jus galite matyti peln^, gaunam^ is darbo nasumo 
^ystymo, didinant potencial^ taip, kad per trumpesnj 
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laik^ butq padaroma kuo daugiau, - sako dr. Jonas 
Salkas, didis medicinos tyrejas. - Mes turime daugiau 
zmoniq, bendradarbiaujanciq per atstum^ ir galinciq 
nuveikti per trumpesnj laik^ daugiau, negu biltq galejo 
pries simt% metq. Kuo daugiau turite resursq, tuo dau
giau turite galimybiq zengti pirmyn." 

„Prisimenate t^ laik^, kai pasirode kompiuteriai? -
klausia Malkolmas S. Forbesas jaunesnysis, verslo zur-
nalo, priklausancio jo seimai, vyriausiasis redaktorius. -
Buvo biigstaujama, kad jie bus tik Didziojo Brolio 
jrankiai. Bugstauta, kad televizija bus propagandos 
jrankis. Bet padedant aukstosioms technologijoms jie 
padare priesing^ poveikj. Kompiuteriai tapo smulkes-
ni, gerokai mazesnio formato. Galia augo astronomis-
kai, todel jusq laisve nebuvo apribota." Mikroschemos 
praplete zmogaus smegenq veiklos sritj taip, kaip ma-
sinos praplete zmogaus raumenq galimybes praeitame 
amziuje. Dabar duomenq bazes tampa plieno plokste-
mis, skaiduline optika ir skaitmeniniai ekranai tampa 
gelezinkeliais ir greitkeliais transportui, o informacija 
tampa zaliava. 

„Dabar, - t^sia Forbesas, - jiis galite siqsti zinutes ir 
dirbti kompiuteriu, turedamas dviejq svarq svorio jren-
ginj, ir galite tai daryti bet kur, kur tik jmanoma prisi-
jungti prie elektros sroves ar palydovinio rysio." Rezul-
tatas? Daugiau zmoniq gali gauti daugiau informacijos. 
„Zmones gali pamatyti, kas vyksta kitose pasaulio da-
lyse, - reziumuoja Forbesas. - Tai yra labai demokrati-
zuojantis poveikis." 
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Berlyno sienos griiitis, sovietinio bloko integracija, 
Kinijos iskilimas, kova uz demokratij^ Lotynq Ame
rikoje ir Karibuose, treciojo pasaulio salyse vykstanti 
industrializacija - visi sie pokyciai reiskia naujas laisves 
pramoneje ir nauj^ suvokim^, kad pasaulis - tai ben-
druomene. Kiekvien^ is siq permainq paskatino glau-
desnis perejimas prie komunikaciniq technologijq. 

Jspudingi siq permainq vaizdai nusviecia viso pa
saulio kasdienyb^. K inq studentas pries kamer^ mojuo-
ja angliskais simboliais. Ir Sadamas Huseinas, ir Ame
rikos kariuomenes Jungtinio stabo vadai stebi Persijos 
jlankos karo veiksmus per C N N televizij^. 

Bet sunkiais laikais vien technologijq nepakan-
ka. Vien tai, kad bendravimas yra lengvai prieinamas, 
dar nereiskia, kad zmones ismoko tinkamai bendrauti. 
Dazniausiai jie bendrauti nemoka. Cia ir yra didziausia 
musq laikq ironija - kuo didesnes galimybes bendrauti, 
tuo labiau bendrauti nesiseka. Kokia nauda is informa
cijos, jei zmones nemoka ja pasidalyti? 

Neseniai Harvardo universiteto Verslo mokyklos 
aspiranturoje buvo surengtas patikrinimas buvusiems 
aukletiniams ir naujokams. Turint omenyje didziu-
Ij siandieninj bendravimo poreikj, rezultatai neture-
tq stebinti. „Gauti rezultatai parode, - sako Harvardo 
Verslo mokyklos profesorius Dzonas A . Kvelcas, - di-
dziulj pasitenkinim^ aspirantq kompetencija technolo-
giJH srityje." 

Sie jaunuoliai kremta skaicius, analizuoja rinkas, ku-
•"la verslo planus, bet kai prieinama prie santykiq tarp 
zmoniq lavinimo - Harvardas dar turetq pasistengti 
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